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HOTĂRÂREA NR. 93 
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2.09.2014 

 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa „de îndată”; 
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

Biroului Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local şi ţinând cont de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2.09.2014 s-a aprobat 
modificarea art. 2  din H.C.L. nr. 14/2013 cu privire la cuantumul cheltuielilor elegibile ale Proiectului 
cu titlul „AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ZLATNA”,  
cod SMIS 47466. În data de 3.09.2014 s-a efectuat vizita precontractuală a experţilor OI, care prin 
„Raportul de vizită la faţa locului”, înregistrat la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 10022/2014, au 
recomandat încheierea contractului de finanţare cu condiţia modificării unor cheltuieli legate de 
proiect, impunându-se revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2.09.2014. 

Având în vedere prevederile art. 64 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã 
pentru elaborarea actelor normative, cu completările şi modificările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art. 1: Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2.09.2014 se abrogă.  
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii şi 

Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale. 
 
 

Zlatna, 4 septembrie 2014 
 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
 
Se comunică : Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar 
şedinţă, Biroul BFCIT, Biroul DI 
 
 ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 94 
privind modificarea art. 2  din H.C.L. nr. 14/2013, cu privire la cuantumul cheltuielilor elegibile 

ale Proiectului cu titlul „AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ 
ZLATNA”, cod SMIS 47466 

            Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţa  ,,de îndată”; 
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

Biroului Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local şi ţinând cont de faptul că prin HCL 14/2013 s-a aprobat cofinanţarea proiectului 
„AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ZLATNA,, cu suma de 
6.437,83 lei , reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului. În data de 3.09.2014 s-a efectuat 
vizita precontractuală a experţilor OI, care prin „Raportul de vizită la faţa locului”, înregistrat la 
Primăria oraşului Zlatna sub numărul 10022/2014, au recomandat încheierea contractului de finanţare 
cu condiţia modificării unor cheltuieli legate de proiect, impunându-se modificarea art. 2  din H.C.L. 
nr. 14/2013, cu privire la cuantumul cheltuielilor elegibile; 
 Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. b şi al. 4 lit d din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată şi art. 44 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale, in conformitate cu 
cerintele impuse in ghidul solicitantului prin Programul Operaţional Regional, Axa de finanţare 5 - 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3. Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică, Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică 
(CNIPT) şi art. 58 şi 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea 
actelor normative, cu completările şi modificările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată  

HOTĂRĂŞTE 

        Art. 1: Se aproba modificarea art. 2  din H.C.L. nr. 14/2013, care va avea următorul cuprins: 
„Art 2: Se aprobă cofinanţarea, din bugetul local, a proiectului „AMENAJARE CENTRU DE 

INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ZLATNA” - cod SMIS 47466, cu suma de 7.883,82 
lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului.” 
      Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii şi 
Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale”. 
 

Zlatna, 4 septembrie 2014 
 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
DI, BFCIT, SPGC 
 
ZA/ZA, 4 ex 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL ZLATNA         
CONSILIUL LOCAL                                                                                               

 
 

HOTĂRÂREA NR. 95 
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/19.06.2014 

 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa „de îndată”; 
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

Biroului Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local şi ţinând cont de faptul că prin Hotărârii Consiliului Local nr. 61/19.06.2014 s-a aprobat punerea 
la dispoziţia Proiectului “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în 
oraşul Zlatna şi în satele componente Vâltori, Podul lui Paul, Suseni, Pătrîngeni, Feneş, Galaţi şi Valea 
Mică, judeţul Alba” a terenului necesar realizării investiţiei. În vederea obţinerii finanţării prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS MEDIU 2007-201), Axa prioritară 1 „Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, s-a solicitat ca anexele părţi integrante din HCL 61/2014 
să fie completate şi modificate, impunându-se adoptarea unei noi hotărâri.   

Având în vedere prevederile art. 64 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã 
pentru elaborarea actelor normative, cu completările şi modificările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art. 1: Hotărârea Consiliului Local nr. 61/19.06.2014 se abrogă.  
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii şi 

Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale. 
 
 

Zlatna, 4 septembrie 2014 
 
 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
 
Se comunică : Se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar 
şedinţă, Biroul BFCIT, Biroul DI 
 
 ZA/ZA, 3 ex 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                        
ORAŞUL ZLATNA                          
CONSILIUL LOCAL          
 

HOTĂRÂREA NR. 96 

privind punerea la dispoziţia Proiectului “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în oraşul Zlatna şi în satele componente Vâltori, Podul lui Paul, Suseni, Pătrîngeni, Feneş, 

Galaţi şi Valea Mică, judeţul Alba” a terenlui necesar realizării investiţiei 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa „de îndată”; 
 Văzând Nota de Fundamentare a primarului oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al Biroului  
Dezvoltare Investiţii şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi 
ţinând cont de faptul că există oportunitatea de finanţare a Proiectului “Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Zlatna şi în satele componente Vâltori, Podul lui 
Paul, Suseni, Pătrîngeni, Feneş, Galaţi şi Valea Mică, judeţul Alba” prin Programul Operaţional 
Sectorial de Mediu (POS MEDIU 2007-201), Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor 
de apă şi apă uzată”. 
 Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit f din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată; 

In temeiul art 45 al.1 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art. 1: Se aprobă punerea la dispoziţia Proiectului “Extinderea şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Zlatna şi în satele componente Vâltori, Podul lui Paul, Suseni, 
Pătrîngeni, Feneş, Galaţi şi Valea Mică, judeţul Alba” a terenului necesar realizării investiţiei, 
identificat conform anexelor 1 - 4, părţi integrante din prezenta hotărâre; 
 Art. 2: Obiectivul de investiţii “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în oraşul Zlatna şi în satele componente Vâltori, Podul lui Paul, Suseni, Pătrîngeni, Feneş, 
Galaţi şi Valea Mică, judeţul Alba” se va extinde şi moderniza pe terenul care aparţine Domeniului 
Public al Oraşului Zlatna, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Dezvoltare Investiţii şi 
echipa de implementare a proiectului. 

 
Zlatna, 4 septembrie 2014 

        Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
                 Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul DI, Biroul BFCIT, echipa de 
implementare a proiectului (Oltean Aurel Marin, Corpade Dragoş, Dani Crinela, Gutt Adriana Maria) 
 
ZA/ZA 
4 ex 



 


